
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsætningsstoffer, tilsat pr kg: 

  34362 i.e  A-vitamin (3a672a) 

   5603 i.e. D3-vitamin (3a671) 

    525 i.e. E-Vit 3a700 all-rac-alfa-tokoferylacetat 

    137 mg   E-vitamin/RRR-alfa-tokoferyl-acetat (3a700) 

   39,8 mg   B1- Vitamin (3a821) 

   16,2 mg   B2- Vitamin 

   11,8 mg   B6- Vitamin (3a831) 

   0,16 mg   B12- Vitamin 

     29 mg   Ca-D-Pantotensyre (3a841) 

     56 mg   Niacinamid (3a315) 

    4,0 mg   Biotin (3a880) 

    249 mg   Chlorinchlorid (3a890) 

   14,9 mg   Folinsyre (3a316) 

    5,4 mg   K3- Vitamin (3a711) 

    125 mg   Fe, jern-II-sulfat (3b103) 

     50 mg   Cu, kobber-II-sulfat (3b405) 

     50 mg   Cu, kobberchelat glycinhydrat (3b413) 

    218 mg   Mn, manganoxid (3b502) 

    156 mg   Zn, zinkoxid (3b603) 

    156 mg   Zn, glycinchelat (3b607) 

   3,11 mg   I, calciumjodat anhydrat (3b202) 

   0,51 mg   Co, cobolt-(II)-carbonat (3b304) 

   0,62 mg   Se, natriumselenit (3b801) 

   0,62 mg   Se, selenium yeast (3b8.12)  

  

Næringsstofprofil 

 
 Pr. Kg 

FE  0,85 

Ford råprotein, %  9,4 

Ford cellevægge, %  25,7 

Stivelse %  13,6 

Sukker %  6,5 

Fedtsyrer %  6 

HorsePro IceGold 

Tilskudsfoder til heste 
 

 
 

Analytiske bestanddele: 

       12,6    % Råprotein 

        7,3    % Råfedt 

       13,0    % Træstof 

       13,6    % Råaske 

       2,49    % Calcium 

       0,85    % Fosfor 

       0,69    % Natrium 

       0,37    % Magnesium 

 

Sammensætning: 

Maltpiller, Varmebehandlet behandlet Bygflakes, Sojaskaller, 

Hvedeklid, Tørrede roesnitter, Sojaskråfoder, Ærteflager,     

Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering, palme, 

Calciumcarbonat, kridt, Lucernegrønpiller, Roemelasse, 

Monocalciumfosfat, Natriumklorid, fodersalt, Vit-Forblanding, 

Hørfrø, Produkt af gærceller, Hybenskaller, Magnesiumoxyd, 

Produkter fra forarbejdning af urter, Biotin vit. 1000, Agrimos     

 

 
 



 

 

 
 

Produktbeskrivelse: 

HorsePro IceGold er en lækker specialudviklet havrefri müsli der tilgodeser den islandske hest og andre nøjsomme 

racer i let og moderat træning. Blandingen kan dog med fordel også bruges til almindelige rideheste, hvor man ønsker 

en lav udfodringsmængde. 

 

Blandingen har et relativt lavt kalorieindhold, og energien kommer fra en optimal balance mellem fibre, olie og 

varmebehandlet korn. Energien frigives langsomt og giver derfor hesten den nødvendige udholdenhed til længere 

træningspas og konkurrencer. Naturligt E-vitamin der hjælper med restitution af musklerne efter hårdere arbejde.  

 

HorsePro IceGold er tilsat lækre hybenskaller der bidrager med naturlige vitaminer, samt en specifik og nøje udvalgt 

urteblanding der tilgodeser den islandske hest. I blandingen indgår der: 

❖ Kamilleblomster 

❖ Pebermynte 

❖ Islandsk tang 

❖ Islandsk mos 

❖ Brændenælde 

❖ Bukkehorn  

Der er ligeledes tilsat ølgær og hørfrø til HorsePro IceGold, hvilket understøtter en sund og blank pels/hårvækst samt 

biotin der understøtter en sund hovvækst. 

 

Fodringsvejledning:  

Foderblandinger fra HorsePro skal altid anvendes med grovfoder (hø eller wrap) af god kvalitet.  

Vi anbefaler minimum 1,75 kg-2 kg grovfoder pr 100kg hest. Husk fri adgang til saltsten og rent drikkevand. 

 

De anbefalede fodermængder er vejledende og man bør altid se på sin hest og vurdere fodermængden ud fra dette. 

 

 Vedligehold Let Moderat 

200 kg 0,4 kg 0,5 kg 0,6 kg 

300 kg 0,5 kg 0,6 kg 0,8 kg 

400 kg 0,7 kg 0,9 kg 1,1 kg 

500 kg 0,8 kg 1,2 kg 1,5 kg 

600 kg 1 kg 1,4 kg 1,8 kg 

700 kg 1,2 kg 1,6 kg 2 kg 

 

Vedligehold: 170-200 g/100 kg hest 

Let arbejde: 200-250 g/100 kg hest 

Moderat-hårdt arbejde: 250-300 g/100 kg hest 

 

   
 

 

 

 


